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اإلنكلٌزٌةأولى20002396نهىشامٌةعبدهللارهؾحلب1170347932097

اإلنكلٌزٌةأولى19992391ؼالٌهستوتمحمدحنٌنحلب2170340631590

الفرنسٌةثانٌة20002391وئامعدلسامرطارق محمدحلب3170383818515

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992391جمانهنجارماهر محمدعمرحلب4170367618491

اإلنكلٌزٌةأولى20002388ؼصونالخوٌلدابراهٌمآٌةحلب5170322429033

اإلنكلٌزٌةأولى20002388اٌثارالنصرماهرمصطفىحلب6170393118534

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992387إٌمانكرٌمشخالد محمدإسالم محمودحلب7170391018532

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002387كوثرسلقٌنًاحمدخلٌل محمدحلب8170381619112

اإلنكلٌزٌةأولى20002386هناءاللبنًمنذر محمدرندحلب9170347529059

اإلنكلٌزٌةأولى19992386رناالصالحعالءمحمودحلب10170391418531

اإلنكلٌزٌةأولى20002386رٌمعلبًزاهر محمدعدنان محمدحلب11170385418521

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982385روشٌنباكٌررمضانأمانًحلب12170321831285

اإلنكلٌزٌةأولى20002385رابعهقاضًمحمدمنقذجودحلب13170336230864

اإلنكلٌزٌةأولى20002383ابتهالصؽٌرمهندسٌماحلب14170356429944

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002382خضرهجاسمعلًوسامحلب15170401230081

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992381نارٌمانادرٌسرائد محمدهٌاحلب16170400729096

اإلنكلٌزٌةأولى20002379خدٌجةالطاهرمجاهدفرححلب17170372229081

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002379ؼادهالرحمن عبدالكرٌم عبدمحمدالالذقٌة1817038489491

اإلنكلٌزٌةأولى20002379اسٌهالشاؼلولٌد محمدمعتز محمدحلب19170387819142

الفرنسٌةأولى19992379روعهخراطالدٌن صالحجمٌل احمدحلب20170324818459

اإلنكلٌزٌةأولى19992378ندىشعبوقصفوح محمدبشر محمدحلب21170380418511

اإلنكلٌزٌةأولى19992378سحرلبادمؤٌدجمانحلب22170335132248

اإلنكلٌزٌةأولى19992378رهؾالهاشمًفراسمصطفىحلب23170393018895

اإلنكلٌزٌةأولى19992378سامرهعمراٌهزهٌرلٌنحلب24170376630005

اإلنكلٌزٌةأولى20002378سهٌر عائشةحمامًأسامةسناحلب25170354229930

اإلنكلٌزٌةأولى19992377صباؼجرمعندالٌاحلب26170341430871

اإلنكلٌزٌةأولى19992377إٌمانعبٌدٌننهادوائلادلب2717040096050

اإلنكلٌزٌةأولى19992377عرٌبالعبٌسًمسعدأسراءحماة28170320925449

الفرنسٌةثانٌة20002376أنواررفاعًالممدوح عبدهللا أحمدسدرةحلب29170352329070

الفرنسٌةثانٌة20002376انجٌالسموالدٌن صالحلٌالؾحلب30170376231434
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اإلنكلٌزٌةأولى20002375ؼادهحسن حاجًحسنروانحلب31170348131806

اإلنكلٌزٌةأولى19992375ناتالٌاعلولوصبحًالٌنحلب32170327130199

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992375صفاءسالتأحمدمحمدحلب33170378819447

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002375سمرفوطً دروٌشمحمدشهدحلب34170358029951

الفرنسٌةأولى20002374مٌادهالحرٌريعلًحالالحسكة35170339715864

اإلنكلٌزٌةأولى19992374حسنبكورحمدوؼفرانحلب36170368629487

اإلنكلٌزٌةأولى19992374نهلةسالمجوزٌؾسامًحلب37170351620588

اإلنكلٌزٌةأولى19992374زٌنهٌوسؾهللا رزقطونًحلب38170359920638

اإلنكلٌزٌةأولى19992374مرامهواشمحمدشهدحلب39170358532344

اإلنكلٌزٌةأولى20002374منىسوٌدعبدالقادرفائزهحلب40170369331609

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002373أٌماندٌريأحمدمرامحلب41170392230014

اإلنكلٌزٌةأولى20002373ازدهاردشانماهرعلً محمدحلب42170385718522

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002372كوثركراكشهفائز محمدرناحلب43170346929869

اإلنكلٌزٌةأولى20002372رفلةالدٌن محًأحمدطارقحلب44170359619981

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992372فاطمهجبانالملك عبد احمدجمانهحلب45170335329043

اإلنكلٌزٌةأولى19992372رٌمهباشالوهاب عبدجوديحلب46170336729047

اإلنكلٌزٌةأولى19992371لطفٌةخلوؾمٌسرفاطمةحلب47170371036278

اإلنكلٌزٌةأولى20002371مفٌدهجبرٌنًخالدرؼدحلب48170346229866

اإلنكلٌزٌةأولى20002371عائشهبرٌمومحمدفرٌدآٌهحلب49170324030856

اإلنكلٌزٌةأولى19992371أسومرجبعبدوالزهراء فاطمةحلب50170370138142

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992371هٌاممصطفىمحمدروالحلب51170349231368

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992371عواطؾالجعابًحمٌدهالحلب52170400229296

اإلنكلٌزٌةأولى20002370رشادباسمصطفىبكريحلب53170331818088

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992370بتولاسعد حاجمحمدحسنحلب54170338718620

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002370فاطمهمخلالتًماهربشرحلب55170331318469

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002369مرٌمالدٌن شرؾأحمدلٌانحلب56170375930121

اإلنكلٌزٌةأولى20002369منتهىالٌوسفًرامً محمدشهاب محمدحلب57170382920342

اإلنكلٌزٌةأولى19992368استٌرحبشمصطفىاٌةحلب58170328531301

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002368هدىابراهٌمتركًهللا هبةحلب59170399330125
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الفرنسٌةأولى19992367رندشبارقسامررهامحلب60170347830698

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992367رٌتاجنادريعبدهللاحالحلب61170339532544

اإلنكلٌزٌةأولى19992367فاطمةحسناتواحمدمحمدنورحلب62170390520008

اإلنكلٌزٌةأولى19992367أمنالعلًصالحبشارحلب63170331218468

اإلنكلٌزٌةأولى19992367امٌمهالعبدهللا المصطومحمدلوناحلب64170375729084

اإلنكلٌزٌةأولى19992366إٌمانرجبحساممحمدحلب65170380718498

اإلنكلٌزٌةأولى19992365رٌاناسماعٌلسامرعادل محمدحلب66170384218518

اإلنكلٌزٌةأولى20002365ابتسامالدرٌسسلٌم محمدسناادلب6717035499451

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992364مكرمعموريأحمدجهادحلب68170335718470

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992364امٌرهسانونبٌلشنتالحلب69170357232517

اإلنكلٌزٌةأولى19992363ؼادهجابرؼسانبشرىحلب70170331531758

اإلنكلٌزٌةأولى20002363اٌمانشننهشام محمدعابد محمدحلب71170384119123

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002363مجدشماعهٌثمشهم محمدحلب72170383118514

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002363عهدشاوياسامةمحمدسلٌمحلب73170389818337

اإلنكلٌزٌةأولى20002363نورهنانهخالدمحمدحلب74170381518499

اإلنكلٌزٌةأولى19992363رٌمالحافظمحمدالقادر عبدحلب75170361818481

اإلنكلٌزٌةأولى20002363هدىالسكرانعلًأحمدحلب76170319518455

اإلنكلٌزٌةأولى19992363ابتسامدولةأحمدٌاراحلب77170401630082

اإلنكلٌزٌةأولى19992362زهرةاسماعٌلمطٌعسكٌنهحلب78170353432996

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002362بثٌنهرسالنمحمودسدرهحلب79170352929073

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002362امانًفالحههشامخٌر محمدحلب80170381818512

اإلنكلٌزٌةأولى20002362شذىقصابفخري محمدطارقحلب81170359718476

اإلنكلٌزٌةأولى20002362حسناءعلولوالسالم عبدمحمدحلب82170384718503

اإلنكلٌزٌةأولى19992362تؽرٌدسلطانمدٌب سلٌمستٌفانًحلب83170352032476

اإلنكلٌزٌةأولى20002362شرٌفةالخلؾجمعة محمدشممالالذقٌة84170357115490

الفرنسٌةأولى20002361ؼالٌةأحمد حاجعامردعاءدمشق رٌؾ85170342126385

اإلنكلٌزٌةأولى19992361فاطمةقوٌضًمصباح محمدعبسً محمدحلب86170385119128

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002361لمىسٌدمحمدأمٌن محمدحلب87170379119478

اإلنكلٌزٌةأولى19992361ورودشواصفواننسرٌنحلب88170396930035
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اإلنكلٌزٌةأولى19992361سمٌرهالمحمدمحمدٌحٌىالرقة8917040226140

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992361نشوةأوبريبشارسناحلب90170354429075

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992361بتولزٌتونًعمادتٌمحلب91170334218093

اإلنكلٌزٌةأولى20002361هناءالرحمن عبدأحمدمهندحلب92170394319527

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002361سوسنعبودمحمدسوزانحلب93170355731387

الفرنسٌةأولى19992361هناديفرحماهرجواناحلب94170335830691

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992361زٌنهكٌالًنافعدٌمهحلب95170342829841

الفرنسٌةثانٌة19982360امٌنهالمحمدالٌوسؾاحمدالزهراء فاطمهحلب96170371129203

اإلنكلٌزٌةأولى19992360حسناءالنجار ابراهٌممصطفىفاطمةحلب97170370830485

اإلنكلٌزٌةأولى20002360هدٌلؼنامعلً محمدعمرحلب98170367519046

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002360فرٌدهعبدالونور محمدسٌزارحلب99170356321352

اإلنكلٌزٌةأولى19982359فاطمهالحماديالوهاب عبدقتٌبهحلب100170372921121

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002359نوالالرضوانإسماعٌلٌزن محمدحلب101170389318890

اإلنكلٌزٌةأولى20002359ثرىاالحمد محمدجمٌلهمام محمدحلب102170388720919

اإلنكلٌزٌةأولى20002358اسماءسروجًعلًزٌنبحلب103170350429904

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002358سهاممحمدصبريانورحلب104170328419997

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992358رٌمنهارمحمدهٌثمنورحلب105170398631719

الفرنسٌةثانٌة20002358راضٌهننهزاهر محمدروانحلب106170348529883

اإلنكلٌزٌةأولى19992358فاطمهنٌنوٌسرعمارحلب107170366719043

الفرنسٌةثانٌة20002357لٌناصاٌػمحمدعمارحلب108170366419039

اإلنكلٌزٌةأولى20002357جهانبكرعابدٌنمٌدٌاحلب109170394633066

اإلنكلٌزٌةأولى20002357رابحةشوا سلٌلوزكوان محمدصفوان محمدحلب110170383420343

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992357سعادفتالسامًجولًحلب111170337532500

اإلنكلٌزٌةأولى19992357سماهرمخلالتًنائلأٌهمحلب112170324318466

اإلنكلٌزٌةأولى20002357عائشةحنكًزكرٌاولٌد محمدحلب113170389119314

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002357روعهاطلًمالكعبدالعزٌزحلب114170363320048

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002356كندهجرٌخعمارنورحلب115170398330050

الفرنسٌةثانٌة20002356مرٌمالمحمودعدنانمحمودحلب116170391220543

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002356الهامالصالح عبودأٌمنآٌهالزور دٌر117170323610093
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اإلنكلٌزٌةأولى19992356أمٌنههنداويٌاسر محمدأملحلب118170322029645

اإلنكلٌزٌةأولى20002356بتولنحهعالءاحمدحلب119170325320295

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002356نجوىدركزللًمحمدؼنىحلب120170368829078

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355رٌماالقاسممعتزمجدحلب121170378520874

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355عائشهاألسعدرمضاندٌالىالرقة122170342511036

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355وفاءلبابٌديفاديأحمدحلب123170319718021

اإلنكلٌزٌةأولى20002355رناحلبًسائدعامر محمدحلب124170384419127

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355هزاركرديمحمدعمارحلب125170366520321

اإلنكلٌزٌةأولى19992355تامارعندانًشٌرازرامًحلب126170345220569

اإلنكلٌزٌةأولى19992355زٌنهكٌالًحكمتراماحلب127170343530928

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002355ؼفرانعثمانأحمدتسنٌمحلب128170333129039

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992355ٌمنىعازارابراهٌممنٌرحلب129170394120598

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992354بتولرمضانلًمحمدسلٌمانحمزهحلب130170340220728

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982354ابتهالالعوٌسمحمدمرٌمحلب131170392838068

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992354حنانعوٌس شٌخواكٌمجاكحلب132170334720612

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002354جمٌلةمحمدرضوانسولٌنحلب133170355929939

الفرنسٌةأولى19992354مٌساءارناؤطهٌثمأحمدٌامنحلب134170320818057

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002354لٌالسسوٌدمروانكمٌتحلب135170373820640

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992354وئامكزهشرٌؾشهدحلب136170357430774

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002354عبٌردحروجماهروسامحلب137170401318539

اإلنكلٌزٌةأولى20002354مٌسونكورٌهحناسامًحلب138170351720635

اإلنكلٌزٌةأولى20002354ملكصورانًمحمودالقادر عبدحلب139170362018482

اإلنكلٌزٌةأولى20002353نادٌهعمريعمادمجدحلب140170378418847

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002353فاطمةسجٌعجماللٌنحلب141170376529285

اإلنكلٌزٌةثانٌة19972353عواشالحمٌدحسٌنأدٌب محمدحلب142170378918557

اإلنكلٌزٌةأولى20002353اٌمانبابللًعمرشهدحلب143170357530675

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992353سائدةمحاٌريمحمدناصرلٌنحلب144170376930910

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992352رباالخطٌبمازنحسنحلب145170338618472

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002352هالةأصالنصالحلجىحلب146170375032142
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992352رانٌةسٌدثروتلٌنحلب147170376430817

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002352رانٌاالقدورمحمدهللا عبدحلب148170362518831

اإلنكلٌزٌةأولى19992352اٌمانخربوطلًحسامراماحلب149170343431003

اإلنكلٌزٌةأولى19992351لٌنابشخنجًجورجحبٌبحلب150170338120616

اإلنكلٌزٌةأولى19992351نادٌهالعزٌز عبدمعتز احمدمحمدحلب151170379720989

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002351رانٌاصابونًالدٌن حسامفائزحلب152170369219057

اإلنكلٌزٌةأولى20002350شذىلبابٌديمحمدجمالحلب153170335020029

اإلنكلٌزٌةأولى20002350كندهسمانًخالدلوناحلب154170375530700

اإلنكلٌزٌةأولى19992350نجوىحمدانحسنعالحلب155170365329963

اإلنكلٌزٌةأولى19992349عٌشهفقشاحمدمحمدحلب156170379518257

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002349عبٌركاتبزكرٌابانهحلب157170330230975

اإلنكلٌزٌةأولى20002349هناءحرباهاشمنور محمدحلب158170388418524

اإلنكلٌزٌةأولى20002349فتونالشؽوريطرٌؾنهلىحلب159170397230915

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002349زٌنةخٌاطانطوانمجدحلب160170378020628

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002348ؼنىمكًؼٌاث محمدرؼدحلب161170346429676

اإلنكلٌزٌةأولى20002348وصالمدراتًالقادر عبداحمدحلب162170325120777

الفرنسٌةأولى20002348نهلةعاشورمحمدسامرحلب163170351518475

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992348صفاءالعاكوبمحمدسناحلب164170354831683

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992348تامارشاهٌنٌانشاهٌنراكٌلحلب165170343032554

اإلنكلٌزٌةأولى19992348ؼٌثاءباباخالدفرححلب166170372131084

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992348مارٌٌانجارجورجآناحلب167170322232445

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002348ؼٌثاءجزماتًسهٌلسعد احمدحلب168170324918942

اإلنكلٌزٌةأولى20002348رهؾعبٌدٌحٌىطاهر محمدحلب169170383918517

اإلنكلٌزٌةأولى20002348اٌمانادرٌسمحمدالجواد عبدحلب170170360618478

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002347الزهراء فاطمهزكورمحمدعلًمحمدأمٌنحلب171170389518314

اإلنكلٌزٌةأولى19992347فلكرٌحاويجمال محمدامٌرحلب172170327518464

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002347مٌسقرٌدأٌمنسدرةحلب173170352429071

اإلنكلٌزٌةأولى19992347انتصاربٌظوحسانٌامنحلب174170402118540

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992347مٌساءجسريمحمدقمرحلب175170373129507
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002346ظاللكبهجمال محمدبتولحلب176170330830858

اإلنكلٌزٌةأولى20002346شهٌرةمصريمحمدزكرٌاصباحلب177170359231521

اإلنكلٌزٌةأولى19992346حناندان أبوجمال محمدأحمدحلب178170320118457

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992346نهلةعبٌدٌنحسٌنؼادةادلب179170367810059

الفرنسٌةثانٌة19992346مروةشعارأحمدسدرةحلب180170352231975

اإلنكلٌزٌةأولى20002346فاطمهالرحموالدٌن حسامسهامحلب181170355531514

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982345امٌنهالخللوالدٌن صالحفاطمهدمشق رٌؾ182170371831304

اإلنكلٌزٌةأولى19992345رجاءرنجبالمحمدلٌنحلب183170376830006

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992345خدٌجةالشبٌبأنورإٌناسحلب184170323529032

اإلنكلٌزٌةأولى19992345درٌهناصرأحمدنجوىحلب185170396530032

اإلنكلٌزٌةأولى20002345خولهصباغ خلٌلعبدالؽنًمطٌعهحلب186170393238281

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002344لبانهالشبمحمدلورنسنورادلب18717039859223

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002344رانٌةخلٌلًٌوسؾجودحلب188170336329044

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344سهٌرقبسفرٌد محمدرناحلب189170347029055

اإلنكلٌزٌةأولى19992344لٌنامارتٌنًبشار محمدنور محمدحلب190170388220596

اإلنكلٌزٌةأولى20002344هالهعبدجولوٌندي مٌريحلب191170394932491

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992344عائشهموفق حجارعمادعبدالقادرحلب192170363420221

اإلنكلٌزٌةأولى19992344عروبهالناصرمحمددٌمهحلب193170342630382

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992343ثناءارمنازيعمادحمزةحلب194170340118575

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992343مٌساءالبٌطارجمال محمدأحمدحلب195170320218458

اإلنكلٌزٌةأولى20002343محاسنالخلٌؾعمراٌالؾالرقة196170328811021

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002343نزٌههعثمانعثمانجولًطرطوس197170337611956

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002343انسامسٌدعٌسىحسنهٌاادلب19817040059081

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002343فاطمةبهلوانثابت محمددانٌهحلب199170341829668

اإلنكلٌزٌةأولى19992343خزامىمدرسرشدي محمدآٌةحلب200170322929034

اإلنكلٌزٌةأولى20002342الهامقبسٌزاحمدراماحلب201170343230872

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992342نهلهقرنوبأحمدسارةحلب202170351029907

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992342رٌمعاصًسامرحالحلب203170339330832

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992342فاطمهبدٌويٌحٌىأحمدحلب204170320619345
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اإلنكلٌزٌةأولى20002342عبٌرقوجهاحمدسامٌهحلب205170351929912

اإلنكلٌزٌةأولى20002342كندهماٌوؼٌاثوفٌقحلب206170401519178

اإلنكلٌزٌةأولى19992342إباءنشارحساممعنحلب207170393418535

اإلنكلٌزٌةأولى20002342رانٌاشامٌةالهادي عبدبٌانحلب208170332629602

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002342ابتسامبطحٌشزكرٌامٌسمحلب209170395429089

اإلنكلٌزٌةأولى19992342ضحىحلو خراطزكوانخالدحلب210170340719980

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341منىضرٌرحسٌنمهدي محمدحلب211170387921400

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341نعٌمهبكاريفوازمحمدحلب212170386219090

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341اسماءآؼااسعدمحمدالحسكة213170379910527

اإلنكلٌزٌةأولى20002341فلايرعبدالرحمنجمالروجانالالذقٌة214170348913562

اإلنكلٌزٌةأولى20002341فلكالعثمانجمال محمدراماحلب215170344330876

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341ؼادهمٌرهعبدالرحمنمروةحلب216170392731236

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341ورودبٌطارماهرفٌرونٌكحلب217170372832502

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002341خولهالصباغ خلٌلعبدالؽنًسناحلب218170354638252

اإلنكلٌزٌةأولى20002340بانهسباغتحسٌنمحمدحلب219170380519986

اإلنكلٌزٌةأولى19982340شٌنازنعسومنانرٌزانحلب220170349428125

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982340امونهالعلًحسنسهىحلب221170355633149

الفرنسٌةأولى20002340عبٌركرٌمناصرسفانهحلب222170353232477

اإلنكلٌزٌةأولى19992340ناٌلهبٌضاالفرٌدانطوانحلب223170328220574

اإلنكلٌزٌةأولى19992340جوزفٌنكركورجورجانطونحلب224170328320609

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002340ثروهمحمد شٌخحامدجمٌلةحلب225170335631493

اإلنكلٌزٌةأولى20002340جورجٌتنعومفاٌزجودحلب226170336132450

اإلنكلٌزٌةأولى19992339مناهلالصفديالقادر عبداحمدحلب227170325018454

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992339خدٌجةالقناطريؼٌاثرٌمحلب228170349629896

اإلنكلٌزٌةأولى20002339فاتنبركاتماجدشهدحلب229170357729950

اإلنكلٌزٌةأولى19992339هبةالكٌالًسعد أحمدظافر محمدحلب230170384019122

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338أمنهمكًمحمودعلٌاءحلب231170365930899

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338ودادالعلًماجدحسنحلب232170338520808

الفرنسٌةثانٌة19992338ستٌال ماريشقرةعبدالكرٌمناتالًحلب233170395832548
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اإلنكلٌزٌةأولى20002338جولٌانااوكزانأنورمارٌانحلب234170377432504

اإلنكلٌزٌةأولى19992338لٌناطوبجًمٌشٌلحالحلب235170339932470

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992338نورشحطمحمدٌحٌىتسنٌمحلب236170333430826

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338هادٌهوزانمحمدعبدالخالقحلب237170363020000

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002338فطومحمودمحمدعمارحلب238170366318217

اإلنكلٌزٌةأولى20002338ندٌمهجولومحمدهانًحلب239170399118562

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982337ؼادهالحمدحمداٌهمحلب240170329721061

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337نائلةالعبدهللامحمودعبادهحلب241170360518994

اإلنكلٌزٌةأولى19992337سوزانشحطمحمدجهادمحمدطالبحلب242170390020101

اإلنكلٌزٌةأولى19992337وجٌههشحرورمحمدطاللمحمدزاهرحلب243170389720096

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337كوثرالخٌروؼازي محمدروانحلب244170348631363

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337مهامسكونناصر محمدسدرهحلب245170352829453

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002337املكرديموفقروانادلب24617034889108

اإلنكلٌزٌةأولى19992337رانٌاقوجهنٌقوالحناحلب247170340420587

اإلنكلٌزٌةأولى20002337نادرهجابًالوهاب عبدروانحلب248170348431021

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337حلٌمهلطوؾنائلوسامحلب249170401430806

اإلنكلٌزٌةأولى19992337ؼادهعندانًمحمدجوديحلب250170337029817

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337فرٌدةرشٌدفوزيسلوىحلب251170353732997

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992337حسناءالباشمحمدنورادلب25217039849073

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336بثٌنهنانهفارسؼٌاثحلب253170368918492

اإلنكلٌزٌةأولى19992336دانٌاعباديمحمدرندحلب254170347429058

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336سمٌةعبدالومحموداٌمانحلب255170329432925

اإلنكلٌزٌةأولى19992336هالهموصللًماهر محمدكرٌمحلب256170373720593

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336شمسهالحمدانجمٌلبٌانحلب257170332329785

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992336فائزةجبانسلٌم محمدكوثرحلب258170374130904

اإلنكلٌزٌةأولى19992336مفٌدهدباسمحمدهللا عبدحلب259170362618833

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002336سوزانبوادقجًهٌثممحمدحلب260170388820185

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002335فاطمهالمحمدموسىمحمودحلب261170391821405

اإلنكلٌزٌةأولى20002335رهؾحافظالملك عبدملهمحلب262170393718536

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002335اٌمانزٌتونعبدهللاسناحلب263170354729931

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002335فاتنضبٌطزكرٌاعبدهللاحلب264170363619018

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335خدوجالفرجعلًمحمدحلب265170385520886
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19982335لٌلىالحنشاحمدؼفرانحلب266170368532801

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992335شٌنازمحمد حاجمحمدسلطانهحلب267170353529928

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334خنساءناصٌؾزهٌر محمدسكٌنةادلب26817035339449

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334أمتثالمصطفىأحمدخدٌجةحلب269170341032642

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002334خدٌجهاألحمدحسٌناسماءحلب270170326532765

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002334هالةنعسانقاسم محمدرزانحلب271170345829398

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334جٌنابسٌلٌسالٌاسجورجحلب272170337320613

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334فاطمهالمبٌضمحمداحساناملحلب273170327431641

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002334حسناءبوادقجًالوهاب عبدسناحلب274170354529932

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002334سلوىالفحلطهبتولحلب275170330529037

الفرنسٌةثانٌة20002334رابعةجً قطنهزكرٌابٌانحلب276170332531308

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334سٌفانبارمقسزٌانبت قرهاٌلًحلب277170328920654

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002334فداءخانهخلٌلالراحلب278170374531429

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992334آمالصؽٌرنظمًراماحلب279170345033278

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002334صفاءسجٌعخالدأحمدحلب280170319118011

اإلنكلٌزٌةأولى20002333سهابركاويندٌمسناحلب281170355330456

الفرنسٌةثانٌة20002333منىكحالةالٌاسانتونٌتحلب282170327832507

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333اٌمانحالقخلدوننورحلب283170397730046

اإلنكلٌزٌةأولى19992333حسناءمحاٌريصالحأحمدحلب284170319318013

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992333ؼالٌةالطوٌلهشام احمدبراءةحلب285170331031305

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992333علٌاءحاضريأحمدالدٌن صالح محمدحلب286170383519491

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002333روعهطحان قنواتًماهرجمٌلحلب287170335518963

الفرنسٌةثانٌة20002332سمٌةواديهٌثمإٌالؾحلب288170323232035

اإلنكلٌزٌةأولى20002332صفاءقطاناحمدمعتزحلب289170393320358

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992332منىسقاالئقرضوانالرزاق عبدحلب290170361318828

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331مفٌدهولٌوسلٌمعبدهللاحلب291170363719685

اإلنكلٌزٌةأولى20002331ابتسامالنعساناسامهجوديحلب292170336429659

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002331ؼاٌناكركرامٌننورحلب293170397632814

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002331فاطمةالحسنالجلٌل عبدمحمدحلب294170384621126

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002331شنالالبٌزادمحمودفلوراحلب295170372429505

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331ؼادهشهٌدفراسٌاراحلب296170401731730

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002331لٌلىزكورالمنعم عبدرٌماحلب297170349729063

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992331مرٌممحمدالعبدوابوراسابراهٌمعبدهللاحلب298170363520735

اإلنكلٌزٌةأولى19992331انوارقبانًؼفارمروان محمدحلب299170387618523

اإلنكلٌزٌةأولى20002331املالحزوريمحمدحالحلب300170339829049

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002330هٌفاءملنديحسانلناادلب30117037549282

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330شعاعخربوطلًمحمدمأمونماهٌنارحلب302170377831877
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002330شٌرازاسماعٌلعلًهٌؾحلب303170400829097

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992330روالناصحجورجمٌراحلب304170394732488

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002330فاطمهقلعٌة شبفائز محمدشهدحلب305170358329953

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329منىبالضٌافًالصؽٌرحالحلب306170339131164

اإلنكلٌزٌةأولى19972329نواللطوؾولٌدراماادلب307170345112309

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329رٌحانهعبدالوآزادمحمودحلب308170390921403

اإلنكلٌزٌةأولى20002329هدٌلشٌطمحمدرضوانحلب309170346119542

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329رقٌهاإلبراهٌمتركًآالءحلب310170321233186

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329مرٌمنجارٌوسؾضحىحلب311170359438057

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002329فلكالخطٌبمحمدمعنادلب31217039355290

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992329بشرىشؽالهانس محمدعدنان محمدحلب313170385319494

اإلنكلٌزٌةأولى19992329بثٌنهعبٌداحمدالرحمن عبدحلب314170360820835

اإلنكلٌزٌةأولى19992328حالفاعلسعٌد محمدراماالالذقٌة315170344515040

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992328نادٌاهللا فٌضاحمدانسحلب316170328020022

الفرنسٌةثانٌة19992328زٌنبقادرمحمدشٌرٌنحلب317170359031520

الفرنسٌةثانٌة19992328مٌرىسٌمورٌاضتٌاحلب318170334132467

الفرنسٌةثانٌة20002328حسناءعلً الحاجأحمدحسانحلب319170338318471

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002328ؼٌثاءزماربدرالدٌنسناحلب320170354331199

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002328فٌحاءتاٌحابراهٌمبٌانحلب321170332229783

اإلنكلٌزٌةأولى19992328ؼالٌهؼرٌواتًمحمدهشامراماحلب322170344631592

الفرنسٌةثانٌة20002328نظمٌهبجورشٌداللٌثحلب323170327020956

اإلنكلٌزٌةأولى19992327لونااستانبولًنبٌلعامرحلب324170360218477

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002327علٌاءصطوؾمحمدشهدحلب325170358231518

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002327ؼصونالصاريمحمدبتولحلب326170330731754

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327فاطمهقنٌنهمحمدعلًبشرىادلب32717033179260

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992327هدىبادنجكًمحمدزٌنبحلب328170350529064

اإلنكلٌزٌةأولى19992327سامٌهحبٌبابراهٌمالدٌن نورحلب329170397421014

اإلنكلٌزٌةأولى20002327رندهعوٌرهزكرٌامحمدعادلحلب330170390119124

الفرنسٌةثانٌة20002326عبٌرشعشاعهٌاسر محمدرؼدادلب33117034659036

اإلنكلٌزٌةأولى19992326روعهؼطاس حبشوحٌدسوسنحلب332170355829467

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326هدىشموٌوسؾعبدهللاحلب333170364218194

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002326سمرمنصورمجد محمدسناحلب334170355030767

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992326تماضرعجمًأحمدهٌاحلب335170400429581

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325فاطمهمحمدصبحهمحمودأحمدحلب336170320318034

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325منىالبساتنه شٌخدٌب محمدٌسرىحلب337170402329591

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992325راضٌهبادنجكًعلًمحمدحلب338170385624305

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325رٌعانترٌسًوائل محمدابراهٌمحلب339170324719326
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325سٌلفازبارهجوزٌؾاٌفاناحلب340170328732508

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002325الٌفهبرٌمحسنفاطمهحلب341170371638265

اإلنكلٌزٌةأولى20002324مهىالعوضعمرلوناحلب342170375630939

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324منالداالتًعماد محمدوسٌم محمدحلب343170389024262

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002324هناءرحٌماحمدعبادهحلب344170360325323

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324نعٌمةعمارةاحمدجمالبتولحلب345170330429226

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324ؼفرانحمامهأحمدلؤىحلب346170374429283

اإلنكلٌزٌةأولى20002324نائلةعطارحمزهابراهٌمحلب347170324618453

الفرنسٌةثانٌة19992324آمنهالداؼلً محمدعبدالحمٌدبتولحلب348170330632046

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324نائلهالوٌسًهاٌل محمدسناحلب349170355136346

الفرنسٌةأولى19992324نظلًالسلومماهرجمالادلب35017033496123

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992324سوسنشوٌشالقادر عبدحالادلب35117033949402

الفرنسٌةثانٌة20002323فاطمهعبطٌنًعبدهللاراماحلب352170344129051

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002323ثناءمركنمحمدآٌهحلب353170323929340

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323نجوىالمشرؾعبدالناصرعصامادلب35417036496046

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002323صوفٌاكورونبٌلكارولحلب355170373432546

اإلنكلٌزٌةأولى20002323رٌمالبان قضٌبفوزيإٌالؾحلب356170323129765

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992323نادٌاالمحمودالدٌن شمس محمداسراءحلب357170326429745

الفرنسٌةثانٌة19992323رفاهقاطرجًهللا عبدمحمدحلب358170385018505

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002323جٌهانحسنزٌادزٌناتالالذقٌة359170350219043

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322نعمتكلزٌهالرحمن عبدآٌةحلب360170322629333

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322فتحٌةحمادةاحمدكنانحلب361170373920069

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982322عوشاألحمدعبدالجبارآٌةحلب362170322836318

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322نهاالعلًعمرتؽرٌدحلب363170333529801

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322فرٌدهامٌنومصطفىالسالم عبدحلب364170361419387

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322عواطؾقربًمحمدوضاحمحمدأمجدحلب365170389418312

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322شذىحاووطعبدالرحمنمحمدصبريحلب366170389920006

اإلنكلٌزٌةأولى20002322هدىطالعمطٌع محمدزٌنةحلب367170350729066

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992322صفاءسقاٌاسٌنمدٌحهحلب368170392130013

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322وجداندباغٌاسر محمدمحمودحلب369170391518892

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002322نورهحرٌرياحمدرزانحلب370170345530750

الفرنسٌةأولى20002322فطوممصطفىمحمدعبدهللاحلب371170364118484

اإلنكلٌزٌةأولى19992322فاطمهداهودأحمددلشادحلب372170342219848

اإلنكلٌزٌةأولى20002321حسناءعتكحسنمحمدحلب373170381018850

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992321رانٌاطالبسعدمنىحلب374170394036050

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992321نادٌنجبارهسامًمجدحلب375170378220642

اإلنكلٌزٌةأولى19992321فاطمهمعروؾاسامهالزهراء فاطمهالزور دٌر376170371210151
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اإلنكلٌزٌةأولى19992321نورالمشهدانًانساٌهحلب377170329529768

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321خولهالموسىاحمداكرامحلب378170326729027

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321أنعامفاعوررامز محمدخٌر محمدحلب379170381719305

اإلنكلٌزٌةأولى19982321نعٌمهحسٌن الشٌخمحمداٌمانحلب380170329242197

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002321نفوسمؽربًمحمدعبدالهاديحلب381170364420741

اإلنكلٌزٌةأولى19992320رٌمحدادنادرؼاٌٌلحلب382170368032484

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320مٌادهنحاسناجًرشاحلب383170346031012

اإلنكلٌزٌةأولى19982320فطومالشواؾسامًاالءحلب384170326840012

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320بٌانبربورماهر محمدسماحادلب385170354011550

اإلنكلٌزٌةأولى19992320هدٌلمزٌكعبدالسالمسارهحلب386170351231822

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320رانٌازٌنوعمرنجاححلب387170396429090

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992320سوزاننعسانشٌرزادسولٌنحلب388170356029940

اإلنكلٌزٌةأولى19992320رٌماداخلخلدوننذٌر أحمدحلب389170320519540

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320زٌنةالدٌن محًالدٌن محًمحمدحلب390170387520334

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320أمجادطه سعٌد محمدماهرعبدهللاحلب391170363921530

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320كوكباألحمدخلٌلراماحلب392170343632785

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320صبادباسأحمدجودحلب393170335930735

اإلنكلٌزٌةأولى20002320فضٌلةانطاكلًفاضل محمدقمرحلب394170373229082

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002320هٌفاءالجاسمزكرٌامحمدحلب395170382518501

اإلنكلٌزٌةأولى19992319نهلهشاٌبشجاعوجديحلب396170401019175

اإلنكلٌزٌةأولى19982319صافٌنازمرادنًمنذرحازمحلب397170338021513

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319مزكٌنعمررمزيشٌرٌنحلب398170358931402

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319عبٌركالسًمحموداٌمنمالكحلب399170377618240

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992319ؼادهدٌابسعد محمدمحمدحلب400170386819093

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319ثورةحمٌديالدٌن عزعبٌدةحلب401170364518551

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002319عائشهشهابنهادحالحلب402170340031778

اإلنكلٌزٌةأولى19992319عبٌرقطانٌحٌىأحمدؼٌثحلب403170320720015

اإلنكلٌزٌةأولى20002318خدٌجهدندلحمٌديبٌانحلب404170332431762

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318ملكنعسانجمعةزٌنبحلب405170350329903

اإلنكلٌزٌةأولى19992318أملالؽفور عبدابراهٌمتٌماءحلب406170334329041

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318اٌمانشحنةمحروسعمرحلب407170367119292

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002318نعمهالجملمحمودمحمدحلب408170387020896

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318امٌنهخلٌلنجٌبسناحلب409170355229262

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992318منىالناشؾرٌاضروضهالرقة410170349012129

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317رناقطاننبهان محمدتؽرٌدحلب411170333629366

الفرنسٌةأولى19992317رؼداءاشرفًمحمدحازمرزانحلب412170345932259

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317خلودٌسٌنمحمدهانًادلب41317039925292
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الفرنسٌةثانٌة19992317امتثالاالنصاريمحمودالدٌن محً احمدحلب414170325720954

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992317رنهحالقالدٌن عالءرندحلب415170347329057

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002317رانٌةكالوكعبدالكرٌمرزانحلب416170345630405

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982317عائشهالمرتضىفرجٌاسرحلب417170401820558

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316هدىادنارضوانتقىحلب418170333729802

اإلنكلٌزٌةأولى20002316فاطمةقاسمالدٌن بدرفاضلحلب419170369618494

اإلنكلٌزٌةأولى20002316إٌمانالبعاجهزاعسؤددحلب420170350829906

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316اٌمانشحادةؼسانسونارحلب421170356129698

اإلنكلٌزٌةأولى19992316عبٌرالسٌدأحمدفرححلب422170372029985

اإلنكلٌزٌةأولى20002316فاطمةقزةمحمدمزنهحلب423170392930021

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002316رٌمالعوده الشحاذهماهرهللا عبدحلب424170362420366

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315هدىبكداشمحمدهدٌلحلب425170400138071

اإلنكلٌزٌةأولى20002315اٌمانقصارمحمدمازنمحمدحلب426170386920084

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982315فاطمهالحمٌديجمعهختامحلب427170340938312

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315البتول فاطمةعسانًعلً محمدنادرحلب428170396018900

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315بهاءماشطاحنامٌشٌلحلب429170395520629

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315لٌنةخضروابراهٌمدانٌةحلب430170341529827

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315نهلةتبانٌاسرسلمىحلب431170353630931

اإلنكلٌزٌةأولى20002315بتولجلٌالتًمحمدشهدحلب432170357830463

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315رٌمامحوكربٌع احمدهللا عبدحلب433170362320155

اإلنكلٌزٌةأولى20002315دٌمهالقضمانًلؤي محمدفادٌهحلب434170369430117

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992315منىمهروسهمحمدجمالبٌانحلب435170332731768

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002315نهىعباديمحمدماهرمٌرناادلب43617039489065

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314محاسناكتعالفتاح عبدآٌهحلب437170323729770

اإلنكلٌزٌةأولى19992314فاتناللطٌؾ عبدمصطفىشهدحلب438170358729956

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314حسناءرحمونحسٌنمحمدادلب43917038115014

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314أملموسىأحمدفاطمةحلب440170369929021

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314منارموصللًمحموددٌمهحلب441170342731952

اإلنكلٌزٌةأولى20002314خزاماشنكانعلًالناحلب442170374630905

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314ردٌنهساكتمحمدشهدحلب443170358129474

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314زهرهجً قلعهبشارمحمدحلب444170380219076

الفرنسٌةأولى20002314لٌلىداوودانورمحمودالرقة44517039116125

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314هناءحمامًمحمدعصامعبدالسالمحلب446170363220046

الفرنسٌةثانٌة19992314ملكمدرسمحمدمعنطرفةحلب447170359830714

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314روناهًابراهٌممحمدنسرٌنحلب448170397029091

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314هورياروٌاننوبارهاروتحلب449170399019783

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002314رؼدعنجرٌنًلؤي محمدفاتح أحمدحلب450170319618944
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992314الهاممحمدعدنانعادلحلب451170360019674

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002313وفاءحرٌريناهدراماحلب452170344930749

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002313شمسهالمهاوشحسنمحمدمزنالرقة45317039027197

اإلنكلٌزٌةأولى19992313رباابراهٌمجورجسرورحلب454170353020636

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313رهؾقشقشالؽنً عبدناجً محمدحلب455170388020350

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313ؼٌداءعكٌل الحاجمصطفىاحمدحلب456170325819828

اإلنكلٌزٌةأولى20002313هندحٌدرسعٌدروكساناحلب457170349132966

اإلنكلٌزٌةأولى20002313نفٌسهدلٌواتًسمٌراسٌاحلب458170326629749

اإلنكلٌزٌةأولى19982313منارحماده حاجوائلنورالهدىحلب459170398840118

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992313رانٌاتفنكجًعدنانإنجًحلب460170322332447

اإلنكلٌزٌةأولى19982313لمٌاءحسٌن شٌخحمزهسعدهحلب461170353142210

الفرنسٌةثانٌة19992312روعهٌوسؾمهدياحمدحلب462170325918038

اإلنكلٌزٌةأولى19992312ضحىحردانعبدالقادرانسحلب463170328118071

اإلنكلٌزٌةأولى19992312بتولحسانًجمالحمزه محمدحلب464170381219110

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002312خدٌجةحكٌممصطفىفاطمةادلب46517037099460

اإلنكلٌزٌةأولى19992312فاطمهشاشوالباسط عبدهبهحلب466170399633250

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002312بتولقشقشاسماعٌلهادٌاحلب467170398930061

اإلنكلٌزٌةأولى20002311خلودالقدورعدنانإلٌسارحلب468170321731640

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992311ضحىكرٌمشعبدالجلٌلرناحلب469170346840056

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311فاتنمقرشاحمدٌمانحلب470170402418445

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311أمٌنهقوجهخالدشذىحلب471170356932647

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002311فدوىالسٌدمصطفىالرحمن عبدحلب472170361118479

اإلنكلٌزٌةأولى19992311سوزانحامديهٌثممحمدحلب473170388928095

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310سوسنالشطٌحًباسلامٌرهحلب474170327629030

اإلنكلٌزٌةأولى19992310صباقضٌماتًوائلندىالالذقٌة475170396815901

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002310نادٌاابوالخٌلعبدالرحمنعلًحلب476170365718210

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310مرفتجاموسمحمدلٌنداالالذقٌة477170377119079

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992310علٌاالناصرعلًعالءالدٌنحلب478170365525253

اإلنكلٌزٌةأولى19992310وئامالصكبان مهدينجاححنانحلب479170340530870

اإلنكلٌزٌةأولى19992310أمٌنهرشٌدمصطفىمهٌارحلب480170394518537

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309مٌسبؽداديبشارصبحً محمدحلب481170383219933

اإلنكلٌزٌةأولى19992309رنابشورمٌشالشادنحلب482170356832516

اإلنكلٌزٌةأولى20002309هدىحمادٌةنذٌر محمدشهدحلب483170358430290

اإلنكلٌزٌةأولى20002309سمرفخروالدٌن فخرعبدهللاحلب484170363818483

اإلنكلٌزٌةأولى19992309بثٌنهالحلبًخالدعهدحلب485170367721162

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309رٌماالقهواتٌة شٌخمحمداٌمننشأة احمدحلب486170326019996

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309صفاءزٌتانًأنوربٌانحلب487170332129350
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002309ملكالمحمدالرحمن عبدالدٌن حسامحلب488170338218965

اإلنكلٌزٌةأولى20002309املرشوعارؾشٌخوحلب489170358820827

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309رابعةالسماعٌلجمعة أحمدهادي محمدحلب490170388618527

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992309جمانهالمصريأمجدؼٌثحلب491170369019052

اإلنكلٌزٌةأولى19992308سلطانهاسماعٌلمحمودفاطمةحلب492170370733039

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992308حلٌمهجنٌدعارؾجمالحلب493170334819626

اإلنكلٌزٌةأولى20002308ؼصوندروٌشعماراٌهمحلب494170329820302

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002308ظاللقطانعبدهللانورحلب495170398038362

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002308هناديالنجارعبدالقادرعمادالدٌنحلب496170366220265

اإلنكلٌزٌةأولى19982308مهاالمفضًعبدالرحمناحمدحلب497170325228086

اإلنكلٌزٌةأولى20002308عبٌرفستقمحمودبٌانحلب498170332829792

اإلنكلٌزٌةأولى19992307لمٌاءنعسان كورالمجٌد عبدلٌنهحلب499170377230010

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307الهدى ظاللعتقًمحمدإلهامحلب500170321629028

الفرنسٌةثانٌة19992307هدىمعرستاوىمحمدهبهحلب501170399830569

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307نجاحالعبودمحمدعبدهللاحلب502170364019688

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307خدٌجهالؽفٌرمحمودمحمدحلب503170387120502

اإلنكلٌزٌةأولى20002307رؼدنجٌبمحمدحسٌنحلب504170339018114

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307كلستانمرادسمٌرتولٌنحلب505170334031945

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307الزهراء فاطمةحبٌشالدٌن عالء محمدلبابةحلب506170374929514

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992307ختامبركاويمحمدشؽؾحلب507170357029468

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002307ابتسامالحسنشحادهااّلءحلب508170324430217

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982306خدٌجهالهاللجمعهشٌماءحلب509170359136327

اإلنكلٌزٌةأولى19992306زٌنبعبدهللاحنٌؾفٌدانحلب510170372738272

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002306بتولدباغالرحمن عبدالدٌن نور محمدحلب511170388119147

اإلنكلٌزٌةأولى19992306حسناءفرافهدرامًحلب512170345318818

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992306لبنىنٌربانًوضاحٌمانحلب513170402518447

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305الزهراء فاطمهجعفراحمدهدٌلحلب514170400030589

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305عائشهالعلًخالدالرحٌم عبدحلب515170361219003

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982305نجوىالحردان الجواد عبدمصطفىخدٌجةحلب516170341232588

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002305زهرةالفٌاضالرحمن عبدفاطمةادلب51717037049458

اإلنكلٌزٌةأولى19992305امٌنهالذٌاباسعددٌابحلب518170342418119

اإلنكلٌزٌةأولى20002305مٌسعجمسامرجودحلب519170336030692

اإلنكلٌزٌةأولى20002305عائشهجذبهعبدالمجٌدعبادهحلب520170360418141

اإلنكلٌزٌةأولى19992305امٌنهزٌبارحسنسٌوارحلب521170356725198

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002304فوزٌةالقصابماجد محمدرناحلب522170347132090

اإلنكلٌزٌةأولى19992304حسناءاالحمدأحمدخالد محمدحلب523170381321001

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304امٌنةعلًمحمودباسلحلب524170330019612
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002304فاطمهاسكندرانًمحمدعصاممحمودحلب525170391620236

اإلنكلٌزٌةأولى19992304اسرهنعسانًمحمدندىحلب526170396730033

اإلنكلٌزٌةأولى20002304وفاءالعلًٌاسركوثرحلب527170374233048

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304اوجٌنًماكارٌانكٌفوركهوفٌكحلب528170400320572

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002304فاطمهالصواؼسانبشرىالالذقٌة529170331414139

اإلنكلٌزٌةأولى20002304فلايرالشهابًالؽفور عبدفراسحلب530170371921544

اإلنكلٌزٌةأولى19982304راضٌهطرفًصالحمحمدحلب531170383626841

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304نجالءطلفاحمحمدالدٌن نورالالذقٌة532170397510141

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992304عبٌرزالم ابوأحمدراماحلب533170343130815

اإلنكلٌزٌةأولى19972304عائشهالشواخمحمدفاطمةحلب534170370542182

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982304فاطمهجموصبريمحمدحلب535170383321124

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303نهىسلطانمحمودؼرامحلب536170368131411

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992303ندىمحمودطلعتعمرحلب537170366820864

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982303نجاحدادهسمٌرسماححلب538170353929458

الفرنسٌةثانٌة19992302نهلهنحاسمحمدسناءحلب539170355431832

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302ضحىجتوالدٌن بدراسالم محمدحلب540170380119916

الفرنسٌةأولى19992302اٌمانجلٌالتًمحمدأحمدحلب541170320018027

اإلنكلٌزٌةأولى20002302عدلهالحمدانمحمدؼسانحلب542170368420986

اإلنكلٌزٌةأولى20002302رفٌؾدباغعمرالدٌن عزحلب543170364718488

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002302ؼالٌهرٌحاويرٌاضسارهحلب544170351129067

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992302فاطمةحمشوعالءعالحلب545170365436352

اإلنكلٌزٌةأولى20002302بتول فاطمهطباخزاهدنوري محمدحلب546170388518526

الفرنسٌةأولى19992302نهٌدهالهالل محمدٌاسرعمارحلب547170366619194

اإلنكلٌزٌةأولى20002301الهامعنعنمحمدرزانحلب548170345731795

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301وحٌدةقندحخالدشهدادلب54917035739495

اإلنكلٌزٌةأولى19992301هدىبكرجورج هللا عبدمٌرٌالحلب550170395132490

اإلنكلٌزٌةأولى20002301شذىبودقةمحمدراماحلب551170344230873

اإلنكلٌزٌةأولى19992301سعادعجوزاللطٌؾ عبدٌوسؾحلب552170402818541

اإلنكلٌزٌةأولى20002301فاطمهبناحسانالزهراء فاطمهحلب553170371329079

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002301أسماءاألحمدولٌداٌهحلب554170329629035

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992301سهااٌوبًخالدمحمدحلب555170381420329

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300امٌنهالحجازيمصطفىهدىحلب556170399930550

اإلنكلٌزٌةأولى20002300تالٌنمانوقٌانشاهًكٌوركحلب557170374320665

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300فاطمهزهره خالدناجًحسنحلب558170338818724

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300رابعهالصالحعبدالمحسنتسنٌمحلب559170333230733

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300املبكاٌهٌاسر محمدلمىادلب56017037539220

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300لمٌساالسعدخالدمٌسحلب561170395230024
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اإلنكلٌزٌةثانٌة19992300عائشهالٌاسٌنالرزاق عبدهبهحلب562170399730315

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300اٌمانزٌتونعبدهللالمىحلب563170375229999

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300أمانًمكًعالءالدٌنرهاحلب564170347730882

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002300زلٌخهبدرهعادلالرحمن عبدحلب565170361018998

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299امنهقرمو محمودصبحًروانحلب566170348229061

الفرنسٌةأولى19992299انًظارٌفٌاننٌشانتامارحلب567170333032542

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299صفاءؼزالمحمداٌمانادلب56817032939254

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299خنساءحبوالدٌن عمادؼنىحلب569170368729710

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299ابتهاجنجارصفوانفاطمةحلب570170370329491

اإلنكلٌزٌةأولى19992299ثناءسراجهٌثمهللا هبةحلب571170399431910

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299زٌنبحسورشٌداٌفانحلب572170328618956

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299علٌاءقضٌماتً سراجحسانثناءحلب573170334531313

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002299رؼداءلطوؾمعتزراماحلب574170344829860

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299نهالالدٌن محًعمادثرٌاحلب575170334429042

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992299هالةنعسانقاسم محمدروانحلب576170348729422

اإلنكلٌزٌةأولى19992298صابرٌنالرمضاناحمدانسحلب577170327928248

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298سمٌهعلً حجمحمدخدٌجةادلب578170341110048

الفرنسٌةثانٌة19992298علٌههباشقدريباللحلب579170332020800

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002298نسرٌنبركاتعادلاحمدندٌمحلب580170326120017

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992298آمالزاده باقًالدٌن جمالجابرحلب581170334618094

الفرنسٌةثانٌة19992298نوالدلومحمدماجدمحمدموسىادلب58217039045206

اإلنكلٌزٌةأولى20002298رفاهمجوزعالءالدٌنهٌاحلب583170400630920

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297شٌرٌناحمدبحريروناهًحلب584170349329889

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297فاطمةالحسٌنواحمدبسامحلب585170331118083

اإلنكلٌزٌةأولى19982297جهانمالالحمٌد عبدراماالالذقٌة586170343919438

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297هبةمصاصاتًٌوسؾدرةحلب587170342029832

اإلنكلٌزٌةأولى19992297نادٌاباروتٌاسرٌاسمٌنحلب588170402029742

الفرنسٌةثانٌة20002297خدٌجةسلٌمانعباسمحمدحلب589170384521387

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002297دنٌاقرنفلاحمدابراهٌمادلب59017032455264

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297هالهموسىجوزٌؾباوالالالذقٌة591170330318394

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297شهالوتًوضاحآٌةادلب59217032309258

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297فرحهخالدعمراحمدحلب593170325420781

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297بثٌنهاألحمداٌمنمجدحلب594170378118244

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992297فاطمهالرحال جنٌد االبراهٌماحمدمحمدحلب595170379224304

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296فٌحاءجنٌدخالدحالحلب596170339238501

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296سعادكوزل صاريمحمدمحمدوحٌدحلب597170390727113

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296نورافتالمحمدجوديحلب598170337130810
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296عهدذكًأحمدذكً محمدحلب599170382118513

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296امنهٌوسؾ حاجابراهٌمساجدةادلب60017035099159

اإلنكلٌزٌةأولى19982296أملبكاٌةٌاسر محمدفاطمةادلب601170370612320

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992296اسماءبكريبكريدٌب محمدحلب602170382024285

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002296حمٌدةالنعسانالرحمن عبدمهندحلب603170394420934

اإلنكلٌزٌةأولى20002295فلكالعبودالكرٌم عبدعمرحلب604170366920865

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295فدوىالكرٌمزهٌر محمداسكندر محمدحلب605170380019105

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992295كارالسقالجانسٌنتٌاحلب606170356632483

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002295جمٌلةالمحمودمحمدمرحادلب60717039259285

اإلنكلٌزٌةأولى19992295لونااستانبولًنبٌلماجدحلب608170377318495

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294عالالخطٌبمروانمحمودحلب609170391719991

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294امٌنهرشٌدمحمدداٌالنحلب610170341938220

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294ضحىالسٌدعمراٌمانحلب611170329130721

الفرنسٌةأولى19992294مٌسونهواشاٌمنبانةحلب612170330129776

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992294جنانحمٌدوحسنمحمدملهمحلب613170390318361

اإلنكلٌزٌةأولى19982294فٌحاءشعبانمحمدجمالاسامةحلب614170326228247

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002294كراسٌاأبٌضؼسانناتالًطرطوس615170395915378

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293عالٌهجرٌخحمدي محمودمنذرحلب616170393919961

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293ناهدجكلً بٌرههاشمبشار محمدحلب617170380320187

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293أملعربعزامسدرةحلب618170352529072

اإلنكلٌزٌةأولى19992293لندهبرصهمحمودآٌهحلب619170324142075

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293هناءالحجًمصطفىالعزٌز عبدحلب620170361519008

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293فلكدروٌشعدناندره محمدادلب62117038195111

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293حلومناٌؾ الحً عبددٌب محمدؼٌثاءحلب622170369132666

اإلنكلٌزٌةأولى19992293شذاالمنصوراحمدعامرحلب623170360120365

اإلنكلٌزٌةأولى19992293زٌنجً قلعهنمٌرٌاسمٌنحلب624170401930703

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293سعادعاصًباسم محمدأحمدحلب625170319919793

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293وفاءعلً حاجعدناننورحلب626170398231716

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002293رٌمهنداوينور محمدقاسم محمدحلب627170386319138

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292نجاةطباخالدٌن حسام محمدرنادحلب628170347232091

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292هندشحادهصفوان أحمدعالحلب629170365231067

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292منالنوعمرضٌاءحلب630170359531988

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292ابتسامؼفٌرنهادأملادلب63117032219002

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982292زٌنبالشرٌديخالدسلوم محمدحلب632170382818558

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292فاطمهحالقمحمدمرامحلب633170392329288

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292الهاماألمٌرمصطفىمحمدحلب634170387726987

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292لمىحاٌكمازنمحمدحلب635170386620371
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002292عنودموسى الحاجفٌصلسدراحلب636170352130277

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292منىأبودانمحمدرضوانشهدحلب637170358631838

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292حسناءالعبدهللا المصطوعبدهللامجدحلب638170378318553

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992292جاكلٌنبالًعمادجوسلٌنحلب639170337429048

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291مهاالعبدهللامحمدعمرحلب640170367219430

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291صبانبهانمحمدجمانحلب641170335229807

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291حالحالقمحمودؼزلادلب642170368310060

اإلنكلٌزٌةأولى19992291لمٌسشرٌموٌاسرفرححلب643170372329987

اإلنكلٌزٌةأولى19992291املمباركنمرآالءحلب644170321532306

اإلنكلٌزٌةأولى20002291مهىباللحسان محمدالملك عبدحلب645170362719289

اإلنكلٌزٌةأولى19992291هناءكرمانبسامأٌمنحلب646170323321510

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992291تٌماءبوادقجًالدٌن نور احمدرٌمحلب647170349530669

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291منىربه عبدالعزٌز عبدخدٌجهحلب648170341332580

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002291نادٌةأبومرٌشالدٌن مجدسٌدٌنحلب649170356229699

اإلنكلٌزٌةأولى20002291أملشماسبشاركاترٌنحلب650170373329716

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002290داللاللجًأحمدفاطمةحلب651170369729020

اإلنكلٌزٌةأولى20002290رٌمشربتجًمحمدعمرحلب652170367419695

اإلنكلٌزٌةأولى20002290ؼادهرناشالملك عبدروانحلب653170348329881

اإلنكلٌزٌةأولى20002290هدىعسلٌهمحمدتسنٌمحلب654170333332056

اإلنكلٌزٌةأولى19992290زٌنبهاللمحمدأؼٌدحلب655170321118462

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290اٌمانعاصًٌوسؾتقىادلب65617033389351

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002290ؼادةاالبرشعمرمحمدحلب657170385819087

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992290لٌندابورقاسماعٌلنانسًحلب658170396230029

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002290مرامخانطومانًرانًراماحلب659170343729851

اإلنكلٌزٌةثانٌة19962289خالدهعلوشحسناستربانحلب660170326339785

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002289نهلةصباغمحمودمحمدحلب661170387318297

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992289منالجندٌهجمال محمدندىحلب662170396630034

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002289رهؾدادٌخًمحمدوفاراماحلب663170344729857

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982289ماجدولٌنالحاٌكبدرالدٌنجمٌلحلب664170335418097

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002289أملرٌحاويطاهرنورحلب665170397930047

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002289صفاءالحسٌنًعمرمحمدحلب666170385919088

الفرنسٌةأولى20002289عبٌربٌطارشرٌؾ محمدسمرحلب667170354129929

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288براءهالدٌن زٌنزٌادراماحلب668170343831172

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288فادٌهداللهنهادمرامحلب669170392430016

اإلنكلٌزٌةأولى19972288سحرالخلؾ حسٌن الحاجمحمدبشرىحلب670170331642004

اإلنكلٌزٌةأولى20002288رهؾجً بصمه عٌروضاسامه محمدرمزي محمدحلب671170382320191

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992288ضحىفتٌانًعبدالرزاقمحمدنورحلب672170390620108
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اإلنكلٌزٌةأولى19992288ضحىدندوشحسٌنآٌةحلب673170322530344

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002288شذىرمضانؼسانشهدحلب674170357629076

اإلنكلٌزٌةأولى20002288مٌسضعضعحمزهرؤىحلب675170342930695

الفرنسٌةثانٌة20002288صباحخطٌب عندانًٌحٌىسارهحلب676170351329440

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287منىصالح حاجفائزهبةادلب67717039959198

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287آٌهحامديالناصر عبدلٌنحلب678170376729722

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992287لٌناالزٌنبمحمدمروانسامًحلب679170351818129

اإلنكلٌزٌةأولى20002287إٌمانصدٌقٌوسؾقتادة محمدحلب680170386419139

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287ملكةدملخًصفوانسدرهحلب681170352731976

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287فاطمهقناعةباسللمىحلب682170375130938

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002287ؼنىكعكةفوزي محمودعزٌزةحلب683170364830934

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286فلككلشعبدهللاجوديحلب684170336831948

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286هزارجلٌالتًٌاسر محمدأدٌب محمدحلب685170379018508

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286سٌلفامانوقٌانكٌوركمٌؽريحلب686170395632564

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286حسنٌهعبدالوهابٌوسؾمجدحلب687170378630506

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286فكرٌهالعبدهللا البكاربكارفاطمهحلب688170371536332

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286رفٌؾحباب لوزيمحمدزكرٌاحلب689170349818124

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286مٌساءعبدهللاخالدآالءحلب690170321332026

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286عالٌةباشا ابراهٌمانمارعمادحلب691170366020063

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002286فضهالعبدهللا البطرانمحمدعمادحلب692170366119036

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992286فاطمةالٌوسفًفوازمحمدحلب693170386120082

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285منارجبسبدرالدٌنزهراءحلب694170350038347

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285سكوتالحمدابراهٌمماهرحلب695170377725344

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285سناءدٌاباحمدمحمدحلب696170379418555

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285رابعةصالحصالحمحمدٌزنحلب697170390825053

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285رناحارسأحمدسالم محمدحلب698170382719117

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285انطوانٌتمالوهللا رزقجوٌلحلب699170337832511

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285رفاهمسالتًسعدزهاحلب700170349929900

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002285والءحمٌدومحمدراماحلب701170344429052

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992285بكرٌةالٌوسؾمحمودؼادةحلب702170367939553

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002284حلٌمهأحمد المنالابراهٌمكاملحلب703170373526822

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284فاٌزهذاذوحسنمحمدحلب704170380920882

اإلنكلٌزٌةأولى20002284هناءسلخوعمرباللحلب705170331918961

اإلنكلٌزٌةأولى19982284انصاؾالصالحمحمددانٌهحلب706170341742023

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002284رانٌاادلبًمحمدسالًحلب707170351429069

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992284ٌسرىالمحمدعلًخالدرنٌمحلب708170347629134

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002284رٌمابكر أبومحمدمحمدحلب709170386719091
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اإلنكلٌزٌةأولى20002283رنابرمدانادربٌريحلب710170332930706

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283سمٌرةالطوٌشالرحمن عبدعلًحلب711170365618490

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283ارٌجٌحٌىعمارٌاسر محمدحلب712170389219506

اإلنكلٌزٌةأولى19982283فاطمةعبدهللا حاجاحمدنورالرقة713170397311141

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283صفاءشرٌحرامًمفٌدحلب714170393619524

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283سماحشماعالرحمن عبدٌمنىحلب715170402630653

اإلنكلٌزٌةأولى19992283مهاالعبدهللامحمدالكرٌم عبدحلب716170362219403

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992283سهىططريماجد محمدكرٌمحلب717170373620326

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002283نوسٌبهعنجرٌنًمنتصرأحمدحلب718170320418798

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282هناديالمحاٌرينذٌرالناحلب719170374729996

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282منىعلبًرضا احمدإبراهٌمحلب720170318918790

اإلنكلٌزٌةأولى19992282كفاحالخلؾاحمدمحمدحلب721170379320876

اإلنكلٌزٌةثانٌة19972282نسٌبهالسٌرمانموسىماوٌهحلب722170377939697

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282فراتقزموزفهمً أحمدعبٌدة محمدحلب723170385218520

اإلنكلٌزٌةأولى19992282ضحىكالهوبكريراماحلب724170343330107

اإلنكلٌزٌةأولى19992282هناديبابامصباحجوديحلب725170337230811

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002282رانٌههاللًمحمدالحمٌد عبدحلب726170360718997

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992282شذىحبالعبدهللاآٌهحلب727170323829771

اإلنكلٌزٌةأولى19992281منالشماعطلعت احمدؼزلحلب728170368231995

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281مرٌمابراهٌمحسٌنفاطمهحلب729170371733107

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982281امونهالعلوشعبدالكرٌماٌمانحلب730170329036316

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281هدىالشبلًحسنمهاحلب731170394230197

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281بدرٌهعٌسىرمضانباسلالحسكة732170329910413

اإلنكلٌزٌةأولى20002281منارالحسنمروان محمدصالح محمدحلب733170383719989

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281فاتنفالحهمحمدعبداللطٌؾعدنانحلب734170364618208

اإلنكلٌزٌةأولى20002281مٌساءالحمودالعزٌز عبدراماحلب735170344031341

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992281بدورزٌاتسعٌد محمدعارؾ محمدحلب736170384318519

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281علٌاءاسماعٌلمحمدرانٌاحلب737170345431348

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002281صفاءقصاصمحمدالنور فاطمةحلب738170370232137

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002280مٌرفتعبسًزكرٌا محمدعمرحلب739170367318841

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280رشٌدهخلؾجمٌلأٌمنحلب740170323418465

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002280ؼادهعطرهحسٌنسدرهحلب741170352629919

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280هٌفٌنأوسوخلٌلفٌانحلب742170372629988

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280مٌسونمقرشعمرعلًحلب743170365818749

الفرنسٌةثانٌة20002280عٌشةالرمضانالقادر عبدآٌةادلب74417032279438

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280دونهخٌري كلهمحمدفوزيحلب745170372519702

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002280لمٌسشرٌموٌاسرالقادر عبدحلب746170362119015
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الفرنسٌةثانٌة19992280ؼادةالشٌخعبدالقادرلٌالحلب747170375831875

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992280أمٌنهالنجاراللطٌؾ عبدمحمدحلب748170384918504

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002280جهٌنهعمرانالعزٌز عبدمحمدجعفرحلب749170389619108

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279فاطمهمحٌوٌاسرأسعدحلب750170321018951

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279جهٌنهاالبراهٌممحمودنؽمحلب751170397129092

اإلنكلٌزٌةأولى19982279خدٌجهالحموكاملامٌنهحلب752170327742107

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279رٌاهبوضٌاء محمدإبراهٌمحلب753170319019816

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982279سمرالناشؾؼسانامانًحلب754170327236090

الفرنسٌةأولى19942279خالدهعلوشحسنمٌناحلب755170395742174

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279ؼراءمنصوراحمدمحمدحلب756170379820176

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002279كنداالجملعالءمحمودحلب757170391319268

اإلنكلٌزٌةأولى20002279جالءالضرٌرمحمدعصاماحمدحلب758170325618031

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982279منىاكتعخلٌلالفتاح عبدحلب759170361719395

اإلنكلٌزٌةأولى19982279منىعبدربهعبدالعزٌزالمنار فاطمهحلب760170371442016

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992279مٌادهسعدجورجفارسحلب761170369520591

اإلنكلٌزٌةأولى19982278وجدانسلطاناحمدكندهحلب762170374042166

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278رولىحمامًٌمان محمدزهٌر محمدحلب763170382620242

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278هدىشرباتً صباغرضوانأحمدحلب764170319219281

الفرنسٌةثانٌة19992278خلودشماعمحمدالدٌن محًحلب765170391918533

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278آمنهسلٌمانمحمداملحلب766170327331483

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992278عالالناجًخالدالزهراء فاطمةحلب767170370029980

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002278منارحشاشأتس محمدأحمدحلب768170319819283

اإلنكلٌزٌةأولى20002277كوثرحٌدرعدناندلٌرحلب769170342320432

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277جمٌلهاللطٌؾ عبدحسانمحمدحلب770170380819898

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277فاطمهحوارينهادنور محمدحلب771170388320917

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277رندةبرؼلنجٌبرضا محمدحلب772170382219488

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277ممدوحةجدوععمرمحمدحلب773170386018663

اإلنكلٌزٌةأولى19992277دٌماالكرٌم عبدنبٌل احمدٌوسؾحلب774170402719993

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002277خالدهمحمدبوظانرؼدهحلب775170346638226

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992277روالعاصًخالدجوديحلب776170336530865

اإلنكلٌزٌةأولى19992277نجوىالدبكمحمدآالءحلب777170321438374

الفرنسٌةثانٌة19992276فلايرمحمداحمدمحمدحلب778170379625284

الفرنسٌةثانٌة19992276صوفًعبدونعٌممٌرٌامحلب779170395032157

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002276دالٌنسنكرمجدرٌاض محمدحلب780170382419116

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992276مهافتوحعمارمدٌحهحلب781170392038449

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002276هناءاالحمد علًعلًخالدحلب782170340818474

اإلنكلٌزٌةأولى19992276فاتنحرٌتانًجمالوسامحلب783170401128080
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اإلنكلٌزٌةثانٌة20002276ازدهارعلً حاجحسام محمدرؼدالالذقٌة784170346314188

اإلنكلٌزٌةأولى19992276حسناءأحمد سٌدعزامتوفٌق محمدحلب785170380619988

اإلنكلٌزٌةأولى19992275نادٌازكورسمٌرعفاؾادلب786170365110012

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275مزٌنشربتجًرضىجوديحلب787170336630736

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275خلودخرقًمحمودبتولحلب788170330929172

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275بانهالناٌؾناظمآٌهحلب789170324229774

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275صفاءنداؾعبدهللانورحلب790170398118428

اإلنكلٌزٌةأولى19992275حٌاةابراهٌمفاضلرؼدهحلب791170346731356

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275منىحسنٌوسؾحسنحلب792170338921333

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992275رٌمفتالباسم محمدجوديحلب793170336929818

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982275المازةالمحمودمحمدنورالهدىحلب794170398738499

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002275فاطمهسجٌعمحمودمحمدادلب79517038725305

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274فطومةالخلٌؾحسٌنمازنادلب79617037755119

اإلنكلٌزٌةأولى19992274ندىالبكورعمرالهادي عبدحلب797170362818487

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002274نهلهعقٌلسعدهللاعبدالملكحلب798170364320261

اإلنكلٌزٌةأولى19992274لبٌبةالبكورمازن محمدالقادر عبدحلب799170361919401

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002274فادٌاالبساتنه شٌخصالحالرحمن عبدحلب800170360920972

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002274ناهددباسعبدالعزٌزعمرحلب801170367018752

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274منىالهادي العبدمحمودالهادي عبدحلب802170362921114

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002274فاطمهكاتبًحمزه محمدشهدحلب803170357929705

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992274بثٌنهبلٌدعبدالكرٌمصالححلب804170359320310

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273ؼفرانسواسٌاسرناصرحلب805170396120360

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273باسمهسماقٌهاٌهابلٌناحلب806170377030009

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273هناديجبربٌععطٌهادلب807170365010239

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273فادٌهالنجارخلدونمجدولٌنحلب808170378732708

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273انسؼرٌواتًزٌادنورحلب809170397830532

اإلنكلٌزٌةثانٌة19942273امٌرهشاالتًعبدالكرٌمقصًحلب810170373026821

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002273منىطحانأحمدفاطمةحلب811170369832134

اإلنكلٌزٌةأولى20002273سوسنباعسلٌمانحسنحلب812170338419364

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992273منىعقادأحمدشرٌؾمروانحلب813170392619160

اإلنكلٌزٌةأولى19992272رشاجرٌخحسنعبدالرحمنحلب814170363118149

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272ؼصوننجارمهديلٌثحلب815170376019065

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272ادٌبهمصطفىعصمتالوندحلب816170374819705

اإلنكلٌزٌةأولى19992272ودادسفرانًعبدالرحمنأحمدحلب817170319428326

اإلنكلٌزٌةثانٌة19982272حلٌمهاالحمدعنادزٌادحلب818170350124125

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002272خولهالرزاق عبدمحمودمحمدحلب819170387420899

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992272دٌمهاالفنديزاهر محمودكامل محمدحلب820170386518882
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الفرنسٌةأولى20002271بسٌمهحسٌنمدٌنروابًحلب821170348029876

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271رؼددٌلوطاللأمانًحلب822170321930574

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271روالطٌبًعالء محمدلٌلىحلب823170376333242

اإلنكلٌزٌةثانٌة19972271خولهالحمٌشمصطفىزٌنبحلب824170350640276

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271ارازعثمان منالزٌادلٌفاناحلب825170376129085

اإلنكلٌزٌةثانٌة20002271اٌتانبسوحسٌناالنحلب826170326925173

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271منىخطٌبمحمددانٌةحلب827170341636108

اإلنكلٌزٌةأولى20002271رزانحرٌريصبحً محمدسلوىحلب828170353830816

الفرنسٌةثانٌة19992271حمٌدهالمحمدمحمدملهمحلب829170393819319

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271رؼدهحجاتحبٌبناٌاحلب830170396332492

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271رولىٌازجًعدنانحالحلب831170339632529

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271فطومهالنوٌحًجمعهمٌساءحلب832170395331536

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992271عالأنٌسجمالالؽنً عبدحلب833170361619984

اإلنكلٌزٌةأولى20002270حٌاةالعلً حسوننصرحمٌدحلب834170340319649

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270سنٌهجرٌخالعزٌز عبدشهد محمدالالذقٌة835170383011108

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270روالحدادنصريسٌماحلب836170356532482

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270فاطمهالجنٌد حمادناجً محمدتماضرحلب837170333932776

اإلنكلٌزٌةثانٌة19992270امتثالبٌطارفارس محمدكمال احمدحلب838170325520787

الفرنسٌةثانٌة19992270مهاحنونجابرجوٌلحلب839170337732469

اإلنكلٌزٌةأولى19992270جواهرالشعٌبمحمدنورحازمالرقة84017033796043
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